
  

  Zulte, 28 augustus 2019. 

 

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 

De Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente 

Zulte nodigt de Raad uit te vergaderen in zitting van 28 

augustus 2019 in het Gemeentehuis, Centrumstraat 8 

te 19.30 uur. 

 

 

BIJKOMENDE AGENDA  

 

OPENBAAR 
EXTR A 
ALLER LEI 

 

1. BIJKOMEND AGENDAPUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID HENK HEYERICK I.V.M. 

CULTUUR- EN SPORTCHEQUES 

 

Feiten: 

 

• Toelichting:  

Steeds meer werkgevers belonen hun medewerkers met cultuur- en sportcheques. 

Ze willen hiermee hun waardering uiten maar vooral ook een stimulans geven om 

cultuur en sport op hun agenda te krijgen. 

We stellen vast dat reeds heel wat particuliere organisaties en buurgemeenten het 

mogelijk maken voor hun burgers om sportkampen en sportsessies alsook culturele 

evenementen te betalen met cultuur en sportcheques. 

We stellen vast dat dit niet mogelijk is voor de activiteit georganiseerd door het 

gemeentebestuur e.a. 

  

• Voorstel tot besluit:  

Namens CD&V stellen we dan ook voor om het nodige te doen voortaan ook 

betaling met cultuur en sportcheques mogelijk te maken, alsook om hieromtrent de 

nodige communicatie te voeren naar de burgers en ook onze feest- en 

cultuurcomité en verenigingen te stimuleren en te ondersteunen zodat deze 

cheques ook hiervoor kunnen worden aangewend. 

 

 

2. BIJKOMEND AGENDAPUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID HENK HEYERICK I.V.M. 

VEILIGHEID WERF ADOLF MEHUYS 

 

Feiten: 

 

• Toelichting:  

We stelden afgelopen week vast dat de veiligheid op de werf van A Mehuys, alles 

behalve verzekerd is.  

Op hetzelfde niveau als de jeugdlokalen van OJ en op slechts enkele meters van de 

toegang tot deze lokalen, vinden we een vrije toegang tot de zolder ruimte die 

zoals op foto’s in bijlage blijkt levensgevaarlijk is. 

  

• Voorstel tot besluit:  

Indien nog niet gebeurd zou zijn, alle maatregelen op te leggen aan aannemer om 

deze situatie onmiddellijk te laten beveiligen. 

Een aangetekend schrijven met ingebrekestelling naar aannemer en coördinerend 

studiebureau te sturen. 

Voortaan werven beter en preventief op te volgen, zodoende deze 

levensgevaarlijke  situaties ten alle tijde te vermijden in de toekomst. 

voor honden. 


